
        Rzekuń, dnia 17.04.2007 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   zwołuję X   sesję  Rady 
Gminy  Rzekuń , która odbędzie się w dniu   27 kwietnia      2007 roku o godz. 13  00   .   
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 
33 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami,
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce  dotycząca wykonania 
budżetu gminy za 2006 r.
b. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy oraz 
opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
c. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji.
d.  dyskusja, 
e. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2007 
roku.
a. informacje komisji  do zmiany uchwały budżetowej w 2007 r.
b. opinia Komisji Budżetu i Oświaty
c. dyskusja.
d. podjęcie uchwały 

6. Informacja o realizacji wniosków Komisji zgłoszonych na  posiedzeniach Komisji 
w miesiącu lutym i marcu bieżącego roku.

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   zaciągnięcia  długoterminowego 
kredytu  na  zadania  inwestycyjne   związane  z  budową  hal  sportowych  przy 
szkołach Podstawowych.
a. opinie Komisji Rady Gminy w/w  sprawie 

8. Ślubowanie nowo wybranego radnego Rady Gminy.
9. Interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
10.Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad  X sesji Rady Gminy.

Proszę o wzięcie udziału w obradach sesji.

Jednocześnie  informuję,  iż  pierwsze  czytanie  projektów  uchwał  odbędzie  się  na 
posiedzeniu:
– Komisji Rewizyjnej w dniu    12  kwietnia 2007 o godz. 8 -tej,



– Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu w 
dniu  23 kwietnia 2007 o godz. 12-tej,

– Komisji Budżetu i Oświaty w dniu 24 kwietnia 2007 r. o godz. 9 - tej
W załączeniu materiały do punktów od 4,5,7 .

Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu w budynku Urzędu Gminy w 
Rzekuniu pokój nr 13 w dniach do 23 do 27 kwietnia  2007 roku. 

Przewodniczący Rady
Piotr Liżewski 


